
قانون اجرای احكام مدنی 
 مصوب 13۵۶/8/1 نموداری

تدوين:
مصطفی افشاری

وکیل پايه يک دادگستری و مشاور حقوقی

انتشارات چتر دانش



: افشاری، مصطفی، ۱۳۶۸ -   سرشناسه   
: قانون اجرای احکام مدنی  مصوب ۱۳۵۶/۸/۱   عنوان و نام پديدآور  

   نموداری 
: تهران: چتر دانش  ، ۱۳۹۳.     مشخصات نشر  
: ۱۳۰ص.  ؛ ۱۱ × ۱۷ س م.   مشخصات ظاهری  
    ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۶-۵۳-۵  :  شابک   

: فیپای مختصر   وضعیت فهرست نويسی  
 http://opac.nlai.ir اين مدرک در آدرس :  يادداشت   

   قابل دسترسی است. 
 ۳۶۶۸۳۱۲ :  شماره کتابشناسی ملی  

: قانون اجراي احکام مدني  مصوب ۱۳۵۶/۸/۱  نام کتاب   
    نموداری

: چتر دانش ناشر  
: مصطفی افشاری تدوین  

: چهارم- ۱۳۹۸ نوبت و سال چاپ 
۱۰۰۰ : شمارگان   

۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۶-۵۳-۵ : شابک   
: ۱۰۰۰۰ تومان قيمت  
: ۱۱۰۰۰ تومان قيمت )سيمی( 

فروشگاه مرکزی: تهران، میدان انقالب، خ منیری جاوید)اردیبهشت شمالی(، پالک 88
تلفن مرکز پخش: 66492327- تلفن فروشگاه کتاب: 66402353

nashr.chatr@gmail.com :پست الکترونيک
کلیه حقوق براي مؤلف و ناشر محفوظ است.



فهرست

8����������������� قانون�اجراي�احكام�مدني��مصوب�1356/8/1
8����������������������������������������������������������������������������� �فصل�اول:�قواعد�عمومي

مبحث�اول:�مقدمات�اجرا����������������������������������������������������������������������������8

15��������������������������������������������������� �مبحث�دوم:�دادورزها�)�مأمورين�اجرا(

19�������������������������������������������������������������������������� �مبحث�سوم:�ترتيب�اجرا

�فصل�دوم:�توقيف�اموال����������������������������������������������������������������������������45

�مبحث�اول:�مقررات�عمومي��������������������������������������������������������������������45

�مبحث�دوم:�در�توقيف�اموال�منقول������������������������������������������������������53

�مبحث�سوم:�صورت�برداري�اموال�منقول����������������������������������������������58

61������������������������������������������������������ �مبحث�چهارم:�ارزيابي�اموال�منقول

�مبحث�پنجم:�حفظ�اموال�منقول�توقيف�شده�������������������������������������64

�مبحث�ششم:�توقيف�اموال�منقول�محكوم�عليه�كه�نزد�شخص�ثالث�

است�������������������������������������������������������������������������������������������������������������68

�مبحث�هفتم:�توقيف�حقوق�مستخدمين����������������������������������������������72

��مبحث�هشتم�توقيف�اموال�غير�منقول�������������������������������������������������78



�مبحث�نهم:�صورت�برداري�اموال�غير�منقول�������������������������������������������83

�مبحث�دهم:�ارزيابي�و�حفظ�اموال�غير�منقول���������������������������������������85

�فصل�سوم:�فروش�اموال�توقيف�شده��������������������������������������������������������86

�مبحث�اول:�فروش�اموال�منقول����������������������������������������������������������������86

�مبحث�دوم:�فروش�اموال�غير�منقول��������������������������������������������������������97

فصل�پنجم:�اعتراض�شخص�ثالث����������������������������������������������������������104

110������������������������������������������������������������������������������ فصل�ششم:�حق�تقدم

�فصل�هفتم:�تأديه�طلب����������������������������������������������������������������������������112

�فصل�هشتم:�هزينه�هاي�اجرايي��������������������������������������������������������������115

�فصل�نهم:�احكام�و�اسناد�الزم�االجراء�كشورهاي�خارجي������������������124





خوانندگان گرامی! الزم به يادآوری است که نشانه های درج شده 
ماده های ذکر شده  اهمیت  نشانگر درجه  قانونی  ماده  ابتدای هر  در 
می باشد. به طوری که مواد قانونی که دارای عالمت  می باشند از 
بیشترين درجه اهمیت نسبت به ساير مواد قانونی برخوردار هستند. 
لحاظ  از  مواد  ساير  است  بديهی  و  نامیم  می  ممتاز  را  مواد  اين  که 
اهمیت آزمونی و کاربردی از اهمیت کمتری برخوردارند. به طوری که 
عالمت های     در ابتدای ساير مواد قانونی به تدريج نشانگر درجه 

اهمیت خیلی مهم و مهم می باشند. 
الزم به ذکر است آن دسته از مواد قانونی که در ابتدای آنها هیچ 
تری  پايین  کاربردی  و  آزمونی  اهمیت  درجه  از  ندارد  وجود  نشانه ای 

نسبت به ساير مواد قرار دارند.

	 	 	

راهنما
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قانون اجراي احكام مدني  مصوب 1356/8/1

 فصل اول
قواعد عمومي

    مبحث اول 
مقدمات اجرا

 ماده 1- هيچ حکمي از احکام دادگاههاي دادگستري به 
موقع اجرا گذارده نمي شود.

 صادر شده باشد.

- قطعي شده 
يا

- قرار اجراي موقت آن در مواردي که  قانون 
معین مي کند.

 مگر 

اجرا  موقع  به  وقتي  دادگستري  دادگاههاي  احکام   -2 ماده   
گذارده مي شود 

کتبًا 

- محکوم له 
- يانماينده
يا

- قائم مقامقانوني او

 ابالغ شده و 

- محکوم علیه 
- يا وکیل 
يا

- قائم مقام قانوني او

که به 

اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.



۹  فصل اول: قواعد عمومي

نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری قوه قضاییه 
شماره 7/2519 مورخ 1368/6/1

اگر حکمی نظیر خلع ید، له خواهان و علیه خوانده با قید پرداخت وجهی 
)بابت حق کسب، پیشه یا تجارت و یا دسترنج زراعی و از این قبیل( از 
طرف محکوم له به محکوم علیه از دادگاه صادر شود و پس از ابالغ دادنامه 
محکوم له وجه مزبور را نپردازد و اجراء حکم را نیز تقاضا نکند، محکوم 
علیه نمی تواند برای اخذ وجه مورد حکم صدور اجرائیه یا عملیات اجرائی 
را در آن قسمت از حکم تقاضا کند زیرا پرداخت وجه مذکور مشروط به 

اجراء حکم به نفع محکوم له است.

 ماده 3- حکمي که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمي باشد.

نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری قوه قضاییه 
شماره 7/2078 مورخ 1375/4/4

سند  تنظیم  به  الزام  دعوي  به  رسیدگي کننده  دادگاه  اینکه  از  نظر  قطع 
رسمي موظف و مکلف بوده که وضعیت ثبتي پالک متنازع فیه را از اداره 
ثبت اسناد و امالک محل استعالم و در صورت احراز مالکیت و وارد بودن 
دعوي مطروحه، حکم بر الزام به تنظیم سند رسمي صادر نماید حال که 
مورد  معلوم شده که پالک  اجراي حکم  مقام  در  استعالم  مدلول  حسب 
ادعا و موضوع حکم در مالکیت محکوم علیه )خوانده( مستقر نمي باشد لذا 
موضوع اجراي حکم منتفي است و هیچ مجوز قانوني جهت اجراي حکم 
مورد  که  آنچه  زیرا  ندارد  وجود  دیگر محکوم علیه  زمین  قطعه  به  نسبت 
معامله قرار گرفته پالکي بوده که در قرارداد تنظیمي بین متبایعیین حکم 

دادگاه قید شده است نه پالک دیگر.
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 ماده 4- اجراي حکم با صدور اجرایيه به عمل مي آید مگر 
اين که درقانون ترتیب ديگري مقرر شده باشد. 

 

-که حکم دادگاه جنبه اعالمي داشته
- و مستلزم انجام عملي از طرف محکوم عليه نیست از قبیل 

اعالم اصالت 
  يا

- بطالن سند

در مواردي  

اجرايیه صادر نمي شود  همچنین در مواردي که

- سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده
- ولي اجراي حکم بايد به وسیله آنها صورت گیرد

صدور  اجرايیه الزم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به 
دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

رأي وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
شماره 26/4107

از احکامی نیست که محتاج به صدور اجرائیه  ابطال تقاضای ثبت  حکم 
باشد.



۱۱  فصل اول: قواعد عمومي

نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری قوه قضاییه 
شماره 7/1131 مورخ 1369/8/7

احکام تعدیل صادره به استناد مقررات ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر 
چنانچه فقط تعدیل باشد حکم اعالمي بوده و نیاز به صدور اجرائیه ندارد 
ولي اگر مابه التفاوت نیز مورد صدور حکم باشد اجراي این قسمت از رأي 

احتیاج به صدور اجرائیه دارد.

نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری قوه قضاییه 
شماره 7/5033 مورخ 1379/5/31

چون  و  اعالمیندارد  جنبه  صرفًا  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  حکم  اجراء 
موضوع آن انجام عمل از جانب محکوم علیه می باشد، مشمول صدر ماده 

۴ قانون اجراء احکام مدنی و مستلزم صدور اجرائیه است.

 ماده 5- صدور اجرايیه با دادگاه نخستين است.

نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری قوه قضاییه 
شماره 7/7632 مورخ 1379/8/8

ماده  طبق  اجتماعی،  امور  و  کار  اداره  اختالف  حل  مراجع  احکام  اجراء 
و  است  دادگستری  احکام  اجراء  واحد  با   1369 مصوب  کار  قانون   166
طبق ماده ۴ آیین نامه طرز اجراء آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل 
اختالف، ترتیب اجرا احکام مزبور تابع احکام و مقررات اجراء احکام مربوط 
به دادگستری است و بنابراین صدور اجرائیه با دادگاه عمومی و اجراء حکم 

با واحد اجراء احکام دادگستری است.
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نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری قوه قضاییه 
شماره 7/9918 مورخ 1380/10/25

در امور حقوقی نظر به این که طبق ماده 5 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 
1356 و ماده 29 آیین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب 
که  هرچند  است،  نخستین  دادگاه  با  اجرائیه  تیرماه 1373، صدور  مصوب 
حکم موضوع اجرائیه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. بنابراین دادگاه 
تجدیدنظر پس از ابالغ رأی باید پرونده را به منظور اجراء به دادگاه نخستین 
عودت دهد و مدیر دفتر دادگاه نخستین که ابالغ اجرائیه از وظایف اوست، 
پس از ابالغ اجرائیه پرونده اجرائی را به واحد اجراء احکام موضوع ماده 10 
آیین نامه  انقالب و مادتین 26 و 27  و  قانون تشکیل دادگاه های عمومی 

اجرائی آن قانون ارسال می دارد تا نسبت به اجراء حکم اقدام شود.

- نام و نام خانوادگي 
- ومحل اقامت محکوم له و محکوم علیه

و
- مشخصات حکم و موضوع آن

 ماده 6-  در اجرايیه 

پرداخت حق اجرا به عهده  محکوم عليه مي باشد

- مهر دادگاه ممهور
و 

- براي ابالغ 
  رسیده به 

- رئیس دادگاه 
و 

- مدير دفتر
نوشته شده و به امضاء 

فرستاده مي شود.
 ماده 7- برگهاي اجرايیه به تعداد محکوم عليهم به عالوه دو 



۱۳  فصل اول: قواعد عمومي

نسخه صادر مي شود.

- يک نسخه از آن در پرونده دعوي
- و نسخه ديگر پس از ابالغ به  محکوم علیه در پرونده اجرايي بايگاني 

مي گردد
و

- يک نسخه نیز در موقع ابالغ به محکوم علیه داده مي شود.

 ماده 8-ابالغ اجرايیه طبق مقررات آیين دادرسي مدني به 
عمل مي آيد و آخرین محل ابالغ به محکوم عليه در پرونده دادرسي 

براي ابالغ اجرايیه  سابقه محسوب است. 
 ماده 9- در مواردي که ابالغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده 
صدور  از  قبل  تا  و  آمده  عمل  به  مدني  دادرسي  آيین  قانون   ۱۰۰
اجرایيه محکوم عليه  محل اقامت خود را به دادگاه اعالم نکرده 

 
در  مقرر  ترتیب  به  نوبت  يک  اجرايیه  مفاد   -

مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ اين قانون آگهي مي گردد
- ده روز پس از آن  به موقع اجرا گذاشته مي شود.

باشد 

 به محکوم علیه
- ابالغ

 يا 
- اخطار ديگری

و در اين صورت براي عملیات اجرايي

 
الزم نیست مگر اين که محکوم علیه محل  اقامت خـود را کتبًا به 
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قسمت اجرا اطالع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قید شود.

 شود 
- محـجور

يا 
- فـوت

 ماده 10- اگر محکوم علیه قبل از ابالغ اجرايیه 

- ولي
- قیم

- امین
- وصي
- ورثه

- مدير ترکه

اجرايیه حسب مورد به: 

 محکوم علیه بعد ازابالغ 
- حجر
 يا 

- فـوت
او ابالغ  مي گردد و هرگاه 

- مـفاد اجرايیه
و

- عملیات انجام شده
اجرایيه باشد 

به وسیله ابالغ اخطاريه آنها اطالع داده خواهد  شد.
 ماده 11- هر گاه در صدور اجرايیه اشتباهي شده باشد دادگاه 

- رأساً 
يا 

- به درخواست هر يک از طرفین
مي تواند 



۱۵  فصل اول: قواعد عمومي

نمايد.
- ابطال
 يا

- تصحیح
به اقتضاي مورد اجرايیه را 

يا عمليات اجرایي را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری قوه قضاییه 
شماره 7/4503 مورخ 1370/10/21

اگرچه طبق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول 
متعلق به شهرداری ها مصوب سال 1361 تأمین و توقیف و برداشت وجوه 
حکم  صدور  از  قبل  شهرداری ها  به  متعلق  غیرمنقول  و  منقول  اموال  و 
قطعی ممنوع است ولی نظر به اینکه شهرداری پس از دیدار حکم قطعی 
الزم االجراء از اجرای حکم امتناع نموده و وفق مقررات اجرائیه صادر و به 
مرحله اجراء گذاشته شده است بدیهی است که مود از شمول ماده واحده و 
همچنین مقررات ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و بنابراین 
و  بوده  قانونی  اجرایی  نیم عشر  مطالبه  و  احکام  اجرای  و  اجرائیه  صدور 

اشکالی بر آن وارد نیست.

 مبحث دوم
دادورزها ) مأمورین اجرا(

 ماده 12- مدير اجرا تحت رياست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه 
مي کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ) مأمور اجرا( خواهد داشت.
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نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری قوه قضاییه 
شماره 7/429 مورخ 1380/2/3

با عنایت به مادتین 12 و 2۴ قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356/8/1، 
و  می کنند  وظیفه  انجام  دادگاه  مسئولیت  و  ریاست  تحت  اجراء   مدیران 
چنان چه در جریان اجراء حکم با اشکالی مواجه شوند با مراجعه به دادگاهی 

که حکم توسط آن اجراء می شود، رفع اشکال می کنند.

- دادورز ) مأمور اجرا( نداشته باشد
ويا

- دادورز ) مأمور اجرا( به تعداد کافي نباشد
 ماده 13- اگر دادگاه 

 اجراء کرد.

- مدير دفتر 
- يا کارمندان ديگر دادگاه 

يا 
- مأمورين شهرباني يا ژاندارمري

مي توان احکام را به وسیله

 ماده 14- در صورتي که حین اجراي حکم نسبت به دادورزها

- مقاومت
يا

- سوء رفتاري
 ) مأموريناجرا( 

 براي اجراي 

- مأمورين  شهرباني 
- ژاندارمري
و 
- يا دژباني

شود مي توانند حسب مورد از، 



۱۷  فصل اول: قواعد عمومي

حکم کمک بخواهند، مأمورين مزبور مکلف به انجام آن مي باشند.
درخواست  قبل  ماده  در  مذکور  مأمورين  گاه  هر   -15 ماده   

دادورز ) مأمور اجرا( را انجام ندهند

- دادورز ) مأمور اجرا( صورت مجلسي در اين خصوص  تنظیم مي کند. 
-  تا توسط مدير اجـرا براي تعقیب به مرجع صالحیتدار فرستاده شود.

 ماده 16- هر گاه نسبت به دادورز ) مأمور اجرا( حین انجام وظیفه 

شود مأمور مزبور صورت مجلسي تنظیم نموده به
- توهین
 يا 

- مقاومت

 مي رساند.
- امضاء شهود 

و 
- مأمورين انتظامي) در صورتي که حضور داشته باشند( 

 ماده 17- کساني که مانع دادورز ) مأمور اجرا( از انجام وظیفه شوند 

- عالوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفري 
- مسئول خسارات ناشي از عمل خود نیز  مي باشند.

) مأمورين اجرا( در موارد زير 
- مديران

و
- دادورزها

 ماده 18- 

نمي توانند قبول مأموريت نمايند.
۱- امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
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  با 
- مدير  

ويا 
- دادورز ) مأمور اجرا(

۲- امر اجرا راجع به اشخاصي باشد که 

 دارد.
- نسبي  

يا 
- سببي تا درجه سوم

آنان قرابت 

- قیم 
- ياوصي يکي از طرفین 

يا 
-کفیل

۳- مديريا دادورز) مأمور اجرا( 

 امور او باشد.
4- وقتي که امر اجرا راجع به کساني باشد که بین آنان و

 مطرح است.
- مدني

يا
-کیفري

 آنان دعوي 

- مدير
- دادورز) مأمور اجرا(

يا 
- همسر

 در هر يک از موارد مذکور در اين ماده اجراي حکم از طرف رئیس 

 يا ديگري محول مي شود و اگر 
- مدير 

يا
- دادورز) مأمور اجرا(

دادگاه به 

 نباشد اجراي حکم به وسیله
- مدير 

يا  
- مأمور ديگري 

در آن حوزه 



۱۹  فصل اول: قواعد عمومي

 به عمل خواهد آمد.
- مدير دفتر  

- يا کارمند ديگر دادگاه
 يا 

- حسب مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري

 مبحث سوم

ترتيب اجرا
 ماده 19-  اجرايیه به وسیله قسمت اجرا دادگاهي که آن را 

صادر کرده به موقع اجرا گذاشته مي شود.

- تمام 
يا  

- قسـمتي از عملـیـات اجـرايي
 ماده 20- هر گاه 

 بايـد در حوزه دادگاه ديگري به عمل آيد مدير اجرا انجام عملیات 
مزبور را به قسمت اجرا دادگاه  آن حوزه محول مي کند.

 ماده 21- مدیر اجرا براي اجراي حکم پرونده اي تشکیل مي دهد

 به ترتیب در آن بايگاني شود.

- تا اجرايیه 
- و تقاضاها
و

-کلیه برگهاي مربوط

 ماده 22- طرفین مي توانند پرونده اجرايي را مالحظه و از محتويات 
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- رونوشت  بگیرند هزينه رونوشت يا فتوکپی به میزان مقرر در
يا

- فتوکپي
آن  

 قانون آیيندادرسي  مدني اخذ مي شود.
 ماده 23- پس از ابالغ اجرایيه مدير اجراء 

 محول مي کند.
- نام دادورز ) مأمور اجرا( را در ذيل اجرايیه نوشته 

و
- عملیات اجرايي را به عهده او

 ماده 24- دادورز ) مأمور اجرا( بعد از شروع به اجرا نمي تواند 

 

- تعطیل 
- يا توقیف

- ياقطع نمايد
يا 
به تأخیر

اجراي حکم را 

 

- قرار دادگاهي که دستور اجراي حکم را داده 
- يا دادگاهي که صالحیت صدور دستور تأخیر 

اجراي حکم را دارد
يا

- با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول  محکوم به
- يا رضايت کتبي او در تعطیل يا توقیف يا قطع 

يا تأخیر اجراء.

 اندازد مگر به موجب 
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